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-Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 
-Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο 

 
Θέμα: «πκκεηνρή ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζε ζεκηλάξηα πηζηνπνίεζεο γλώζεσλ θαη θαηάξηηζεο 

επαγγεικαηηώλ ρξεζηώλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ» 

χετ.: Σελ ππ. αξηζκ. 12169-137734/3-11-2014 αλαθνίλσζε - πξόζθιεζε ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ. 

ζε ππνςήθηνπο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζεκηλαξίσλ 

 

 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 

ε ζπλέρεηα θαη κε αθνξκή ην αλσηέξσ ζρεηηθό, ην Παξάξηεκα καο ζέιεη λα ζαο ππνβάιεη 

κηα πξόηαζε πνπ ε πινπνίεζε ηεο είλαη πξνο όθεινο ηόζν ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη ησλ κειώλ 

ηνπ όζν θαη ησλ αγξνηώλ ηεο ρώξαο καο γεληθόηεξα. 

 πγθεθξηκέλα κε ηελ ελ ιόγσ πξόζθιεζε ηνπ ην ΤΠΑΑΣ θαιεί όινπο ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο (δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο) λα ππνβάιινπλ αίηεζε ώζηε λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ 

γεσξγηθώλ θαξκάθσλ (ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία) θαη λα εγγξαθνύλ ζην κεηξών 

θαηάξηηζεο γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ (ΚΤΑ ππ. αξηζ. πξση. 

8197/90920/22-7-2013 άξζξν 3 ΦΔΚ Β’ 1883) πνπ ηεξεί ην Τπνπξγείν. 

 Μεηά ινηπόλ ηελ αλσηέξσ πξόζθιεζε ηνπ ΤΠΑΑΣ, το Παράρτημα μας προτείνει τη 

σσμμετοτή τοσ Γεωτετνικού Επιμελητηρίοσ στο σσγκεκριμένο μητρώο και την 

σλοποίηση από αστό σεμιναρίων κατάρτισης αγροτών και επαγγελματιών τρηστών  

στην ορθολογική τρήση των γεωργικών υαρμάκων. Οη ιόγνη πνπ ζα πξέπεη ην 

επηκειεηήξην καο λα ζπκκεηάζρεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη πνιινί θαη ηνπο θπξηόηεξνπο 

ζαο ηνπο αλαθέξνπκε παξαθάησ: 

1) Ζ δξαζηεξηόηεηα απηή ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζπλάδεη κε ηνλ ηδξπηηθό λόκν ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

(άξζξν 2 ηνπ Ν.1474/84). 

2) Σα ζεκηλάξηα απηά ζα απνηειέζνπλ κηα ζεκαληηθή πεγή εζόδσλ γηα ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. 

ζε κηα επνρή πνπ έρνπλ πεξηθνπεί δξακαηηθά νη πόξνη ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. 
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3) ηα ζεκηλάξηα απηά ζα δηδάμνπλ κέιε καο, ζπλάδειθνη Γεσηερληθνί, πνπ βξίζθνληαη 

θπξίσο ζηελ επαξρία θαη γλσξίδνπλ άξηζηα ην αληηθείκελν ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο 

ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ, αθνύ ήδε ην εμαζθνύλ θαζεκεξηλά ζπκβνπιεύνληαο 

ηνπο αγξόηεο. Δμαζθαιίδνληαο έηζη θαη κηα επηπιένλ πεγή εηζνδήκαηνο, ηδηαίηεξα 

κάιηζηα απηνί πνπ βξίζθνληαη θάησ από ην θάζκα ηεο αλεξγίαο ή ηεο 

ππναπαζρόιεζεο. 

4) Ζ δηνξγάλσζε ηέηνησλ ζεκηλαξίσλ από ηνλ θαζ’ ύιελ αξκόδην επηζηεκνληθό θνξέα 

ησλ Γεσηερληθώλ, πνπ απνηειεί θαη ηνλ ζεζκνζεηεκέλν ζύκβνπιν ηεο πνιηηείαο ζε 

ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, ζα ζπκβάιεη ηα 

κέγηζηα ζηε βέιηηζηε πινπνίεζε απηώλ ησλ ζεκηλαξίσλ θαη ζηελ θαη΄ επέθηαζε 

επηηπρία ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε 

ησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε ρώξα καο ζα έρεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα απηό ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο πγείαο 

θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο ινηπόλ ην παξάξηεκα καο, θαιεί ην Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. λα 

εμεηάζεη ζεηηθά ην αίηεκα καο ζε επόκελε ζπλεδξίαζε ηνπ, ππνβάιινληαο ηε ζρεηηθή 

αίηεζε πξνο ην Τ.Π.Α.Α.Σ.. Δπηπξόζζεηα δε θαη νξηζκέλα κέιε ηεο ΓΔ ηνπ παξαξηήκαηνο 

καο είλαη δηαηεζεηκέλα λα ζπκβάινπλ θαη εκπξάθησο ζηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο 

θαη ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο θαζόηη δηαζέηνπλ ηελ ζρεηηθή εκπεηξία.       

Δπηπιένλ, πξνηείλνπκε ζην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. λα δηεξεπλήζεη ηε δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο κε 

ηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ θαηά ηόπνπο παξαξηεκάησλ κε 

ζθνπό ηελ ζπκκεηνρή θαη ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηώλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεο αθνύ απηή πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 4 ηεο ΚΤΑ ππ. αξηζ. πξση. 8197/90920/22-

7-2013 ΦΔΚ Β’ 1883 (Δζληθό ρέδην Γξάζεο).   
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